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Sneinskrante

Jaargang 19, nummer 40

Zondag 30 augustus 2020

Dienst: 09.30 uur, Alexanderkerk . Voorganger : Ds.W.L. de Jong. Organist: Dhr. P.vd Lugt.
2 Collecten: Diaconie en kerk .
Diensten met maximaal 70 kerkgangers
Vanwege de coronamaatregelen kunnen er maximaal 70 kerkgangers de dienst bijwonen. Volg bij het
binnenkomen de aanwijzingen van de coördinatoren op en houd afstand. Ook volgende week (6
september ) is de dienst voor u toegankelijk.
Als u liever thuis blijft, kunt u de dienst volgen via het kanaal (1)986 van Kabelnoord.
Liturgie
Welkom en stilte
Luisteren en meelezen met lied 70 (orgel)
Bemoediging en groet
Klein Gloria (luisteren orgel)
Kyriëgebed
V: .... zo bidden wij
A: Heer, ontferm U.
Luisteren naar 705 (EO-opname)
Gebed voor de opening v.h. Woord
Lezing Jeremia 7:23-28
Luisteren en meelezen met lied 831: 1, 2, 3, 6 en 9.
Lezing Matteüs 17:14-21
Luisteren naar "Daar is kracht" (EO-opname)
Verkondiging
Orgelspel
Luisteren en meelezen met lied 671 (orgel)
Gebeden
Slotlied meelezen lied 418: 1 en 3. (orgel)
Zegen
Collecte
Bloemengroet : Mw. H. Geertsma, Baron van Sytzamawei 21

Bezorger.Dhr. J. Houtstra.

Uit de gemeente:
Willem de Vries, Eysingawei 7, is opgenomen in het MCL op afdeling B, k.4 met een longontsteking.
Jan Klaver, Camstrastrjitte 20, is ook opgenomen in het MCL vanwege galstenen. Het is nog niet
duidelijk hoe lang hij daar moet blijven.
We wensen hen en alle zieken veel sterkte en Gods zegen toe.
Dienst volgende week
Zondag 6 september dienst om 09.30 uur in de Alexanderkerk met voorganger Dhr. W. Feddema. Lector,
Mw. Van Diggelen. Er zijn 2 collecten 1e Werelddiaconaat 2e kerk.

Bevestigingsdienst op 13 september
We hopen op zo. 13 september de nieuwe ambtsdragers te bevestigen en afscheid te nemen van enkelen
waarvan de termijn is afgelopen. In verband met het beperkte aantal dat in de kerk kan zitten, nl. 70 p.,
heeft de kerkenraad besloten dat de dienst beperkt toegankelijk is: alleen de ambtsdragers (nieuwe en
afscheidnemende), hun naaste familie en de overige kerkenraadsleden zullen bij de dienst aanwezig zijn. U
kunt als gemeente wel de dienst volgen via youtube (zoek op: kerkdienst Rinsumageest 13-9) of via het
kanaal (1)968 van Kabelnoord (alleen geluid).
We hopen dat u hier begrip voor heeft. We zouden u er gaarne bij uitnodigen, maar dat kan nu niet
vanwege de coronacrisis.
Het is een belangrijke dienst voor de gemeente en daarom zenden we de dienst ook via youtube uit.
De kerkenraad is verheugd dat er 5 kandidaat ambtsdragers zijn gevonden.
Sietske Meindertsma-de Jong is bereid jeugdouderling te worden,
Annechien van der Veen-De Vries is bereid het ambt van ouderling-pastoraat 75+ te aanvaarden,
Harmina Burmania-Talma voor diaken,
Rients van Wieren en Paul Moore voor ouderling-kerkrentmeester.
We hopen hen in een bijzondere dienst op 13 september te kunnen bevestigen. Daarnaast heeft Hannie
Lap-van Wieren aangegeven dat zij bereid is nog een jaar diaken te blijven, en daar zijn we ook heel blij
mee.
Als er bezwaren zijn tegen deze kandidaten, dan hebt u als gemeentelid de gelegenheid om voor 12
september uw bezwaar kenbaar te maken bij de scriba, Griet Holtrop, ondertekend en met vermelding van
de reden van uw bezwaar.
Voorzitter en scriba.
Zoals hierboven vermeld is de kerkenraad verheugd dat er 5 kandidaat ambtsdragers zijn gevonden.
Maar het is helaas nog steeds niet gelukt een ouderling-voorzitter en een ouderling-scriba te vinden.
Daarom vragen wij u/jou na te denken of u/jij beschikbaar bent voor een van deze ambten.
Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie, stuur dan een mail naar onze scriba Griet Holtrop
(scriba@claercamp.com)
of neem telefonisch contact op (421683). U kunt natuurlijk ook iemand anders van de kerkenraad vragen
stellen.
Agenda
02-09-2020

19.45
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Moderamen
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